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Hovrätten för Västra Sverige 
Box 40 
401 20 Göteborg 

 
Mål nr T 3552-20, Bill Persson ./. Partille kommun, 
angående skadestånd 

Bill Persson kompletterar härmed sitt tidigare ingivna överklagande enligt 

följande. Denna skrift ersätter det tidigare ingivna överklagandet, aktbilaga 1. 

1 YRKANDEN 

1.1 Bill Persson yrkar att hovrätten ska bevilja prövningstillstånd och, 

med ändring av tingsrättens dom, förplikta Partille kommun att till 

honom betala 656 564 kronor tillsammans med ränta på beloppet 

enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av 

stämningsansökan (den 28 juni 2019) till dess betalning sker. 

1.2 Bill Persson yrkar att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, 

ska dels befria honom från skyldigheten att ersätta Partille kommun 

för dess rättegångskostnader i tingsrätten, dels förplikta kommunen 

att ersätta honom för hans rättegångskostnader där. 

1.3 Bill Persson yrkar ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten 

med ett belopp som kommer att anges senare. 
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2 GRUNDER FÖR ÖVERKLAGANDET 

2.1 Tingsrätten har felaktigt kommit fram till att det varit en tillåten 

inskränkning i Bill Perssons egendomsskydd att ålägga honom att 

omedelbart betala gatukostnader om 606 564 kronor för tre nya 

byggrätter som tillförts fastigheten på kommunens initiativ, innan 

dessa byggrätter utnyttjats. 

2.2 Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning i frågan om vilket 

proportionalitetstest som ska tillämpas. Tingsrätten har med 

hänvisning till utdaterad praxis kommit fram till att gatukostnader 

bör bedömas på samma sätt som en skatt enligt 

Europakonventionens egendomsskydd, och felaktigt tillämpat ett för 

det allmänna mer fördelaktigt proportionalitetstest. Oavsett om 

gatukostnaderna anses utgöra en ”skatt eller annan pålaga” enligt 

Europakonventionen ska frågan om gatukostnadsuttaget utgjort ett 

proportionerligt ingrepp i Bill Perssons egendomsskydd bedömas 

enligt de principer som Högsta domstolen redovisade i rättsfallet 

”Parkfastigheten” NJA 2018 s. 753. 

2.3 Om tingsrätten hade tillämpat det proportionalitetstest som framgår 

av ”Parkfastigheten” hade den kommit fram till att kommunens 

ingrepp i Bill Perssons egendomsskydd inte var proportionerligt. 

Detta redan med hänsyn till att det, som tingsrätten funnit, inte var 

nödvändigt för kommunen att ta betalt för de tre nya byggrätterna 

innan dessa utnyttjats. Enligt tingsrätten hade kommunen kunnat 

vänta med betalningen till dess byggrätterna ianspråktas, utan att 

detta hade inneburit någon orimlig belastning för kommunen. 

2.4 Oavsett vilket proportionalitetstest som tillämpas har tingsrätten 

felaktigt värderat ett antal omständigheter som borde ha lett till 

slutsatsen att gatukostnadsuttaget var otillåtet. Tingsrätten fäster vikt 
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vid Bill Perssons personliga betalningsförmåga men bedömer 

samtidigt att det saknar relevans att betalningsförmågan beror på att 

han erhållit ersättning av kommunen för ett annat egendomsintrång. 

Vidare anser tingsrätten att den omständigheten att byggrätterna 

medfört en förväntan om ett ökat marknadsvärde för Bill Perssons 

fastighet ska räknas till det allmännas fördel, samtidigt som den 

anser att den omständigheten att kommunen gör en betydande vinst 

på exploateringen inte har någon betydelse. Tingsrätten har även 

gjort en oriktig bedömning av möjligheterna att föra en 

jämkningstalan enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt av 

skälen till att Bill Persson valde att inte föra en sådan talan. 

2.5 Tingsrätten har slutligen felaktigt bedömt att gatukostnadsuttaget 

inte har inneburit en påtryckning mot Bill Persson att stycka av och 

sälja delar av sin fastighet. Tingsrätten har därför inte prövat om 

påtryckningen som Bill Persson har utsatts för var förenlig med hans 

rätt till respekt för sin egendom enligt Europakonventionen. 

Tingsrätten har enbart bedömt om gatukostnadsuttaget i sig varit 

proportionerligt. 

2.6 På grund av de skäl som angetts ovan ska hovrätten ändra 

tingsrättens dom och förplikta Partille kommun att betala den 

begärda ersättningen till Bill Persson. 

3 UTVECKLING AV GRUNDERNA FÖR ÖVERKLAGANDET 

3.1 Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning i frågan om vilket 
proportionalitetstest som ska tillämpas  

3.1.1 Det första fel som tingsrätten har gjort i sin dom är att den har 

tillämpat ett annat, för det allmänna mer förmånligt, 
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proportionalitetstest än det som gäller vid ingrepp i den enskildes 

egendomsskydd enligt 2 kap. 15 § regeringsformen.  

3.1.2 Högsta domstolen har uttalat att det vid ingrepp i den enskildes 

egendomsskydd i 2 kap. 15 § regeringsformen alltid ska göras en 

proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet. Detta 

proportionalitetstest omfattar en prövning i tre led. (Se rättsfallet 

”Parkfastigheten” NJA 2018 s. 753, p. 20–25.) 

3.1.3 Prövningen avser 

a) om det aktuella ingreppet är ägnat att tillgodose det avsedda 

ändamålet (ändamålsenlighet), 

b) om ingreppet är nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet 

eller om det finns likvärdiga, mindre ingripande alternativ 

(nödvändighet), samt  

c) om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion 

till den skada som ingreppet förorsakar den enskilde 

(proportionalitet i strikt mening).  

3.1.4 Tingsrätten har korrekt kommit fram till att uttaget av gatukostnader 

har inneburit ett ingrepp i Bill Perssons egendomsskydd enligt såväl 

2 kap. 15 § regeringsformen som artikel 1 i det första 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Tingsrätten har dock 

ansett att det proportionalitetstest som anges i ”Parkfastigheten” inte 

ska tillämpas. Detta eftersom det rättsfallet gällde tvångsvis 

marköverföring genom fastighetsreglering, medan Bill Perssons fall 

gäller åläggande att betala gatukostnader.  

3.1.5 Tingsrätten har istället, med hänvisning till äldre och överspelad 

praxis från den nu nedlagda europeiska kommissionen för de 
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mänskliga rättigheterna, ansett att ett annat och för det allmänna mer 

fördelaktigt proportionalitetstest ska gälla. Som skäl för detta har 

tingsrätten anfört att uttaget av gatukostnader bör bedömas på 

samma sätt som uttag av skatt enligt andra stycket i artikel 1 i 

tilläggsprotokoll 1 till Europakonventionen. Enligt tingsrätten ska 

proportionalitetsprövningen avse om gatukostnaderna för de nya 

byggrätterna ”innebar en orimlig börda för Bill Persson eller om de 

på ett grundläggande sätt undergrävde hans finansiella situation”. 

3.1.6 Bill Perssons uppfattning är att tingsrätten har tillämpat fel 

proportionalitetstest i sin dom. Det korrekta proportionalitetstestet är 

det som framgår av Högsta domstolens rättsfall ”Parkfastigheten”. 

Hans uppfattning är vidare att den proportionalitetsbedömningen 

borde ha tillämpats oavsett om uttaget av gatukostnader ska 

bedömas enligt första eller andra stycket i Europakonventionens 

egendomsskydd. Skälen för detta är följande. 

3.1.7 För det första ska frågor om tillåtligheten av ingrepp i enskildas fri- 

och rättigheter i första hand bedömas med tillämpning av reglerna i 

2 kap. regeringsformen. Den proportionalitetsbedömning som 

Högsta domstolen beskriver i rättsfallet ”Parkfastigheten” har sedan 

länge ansetts generellt tillämplig vid intrång i egendomsskyddet. Det 

finns inte något stöd för uppfattningen att denna 

proportionalitetsbedömning endast gäller vid tvångsöverföring av 

mark på det sätt som tingsrätten bedömt.  

3.1.8 Den i svensk rätt vedertagna proportionalitetsprincipen tillämpades 

redan på 1990-talet av Regeringsrätten i det s.k. Barsebäcksmålet, 

som rörde statens beslut att stänga ned det privatägda 

kärnkraftverket i Barsebäck och om detta var förenligt med ägarnas 

egendomsskydd (se rättsfallet RÅ 1999 ref 76). 

Proportionalitetsprincipen har numera kodifierats i 5 § tredje stycket 
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förvaltningslagen (2017:900) och ställer krav på en prövning i tre 

led i samtliga fall när en myndighet ingriper i ett enskilt intresse. Det 

kan också nämnas att Mark- och miljööverdomstolen nyligen har 

uttalat att det krav på proportionalitetsbedömning i det enskilda 

fallet som Högsta domstolen redovisar i ”Parkfastigheten” inte är 

begränsat till tvångsförfoganden, utan att det även gäller ärenden om 

strandskyddsdispens (se rättsfallet MÖD 2020:2). 

3.1.9 För det andra bygger tingsrättens uppfattning att 

Europakonventionens egendomsskydd kräver en annan typ av 

proportionalitetsbedömning om gatukostnaden jämställs med en 

”skatt eller annan pålaga” på gammal och överspelad praxis från den 

europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Bill 

Perssons inställning är att det saknas skäl att klassificera avgiften på 

det ena eller andra sättet eftersom proportionalitetsbedömningen 

som ska göras är i grunden densamma oavsett klassificering, det vill 

säga oavsett om prövningen sker enligt första eller andra stycket i 

artikeln. 

3.1.10 Kommissionens beslut i frågor om egendomsskyddet får numera 

anses överspelade med hänsyn till den utveckling som skett i 

Europadomstolens praxis sedan kommissionen lades ner år 1999 (se 

t.ex. Joakim Nergelius, De europeiska domstolarna och det svenska 

äganderättsskyddet, s. 65 ff. för en redogörelse av rättsutvecklingen i 

Europadomstolen under början av 2000-talet genom vilken enskildas 

egendomsskydd har stärkts och proportionalitetsprincipen har fått en 

mer framträdande roll). Tingsrätten förefaller ha bortsett från den 

utvecklingen. 

3.1.11 Vid sidan av kommissionens beslut hänvisar tingsrätten till ett fall 

från Europadomstolen (N.K.M. v. Hungary, no. 66529/11, 14 May 

2013) som stöd för att ett lägre proportionalitetskrav ska gälla. I det 
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rättsfallet tillämpar Europadomstolen dock inte något lägre krav. 

Europadomstolen klargör tvärtom att principerna för att bedöma om 

ett intrång i Europakonventionens egendomsskydd är tillåtet eller 

inte är i allt väsentligt desamma oavsett vilken del av artikel 1 i 

tilläggsprotokoll 1 som aktualiseras (se § 44 i domen där domstolen 

uttalar att ”the principles governing the question of justification are 

substantially the same”). Vidare var det enligt Europadomstolen i 

det fallet inte avgörande om ingreppet hade utgjort en ”orimlig börda 

för den enskilde eller om det på ett grundläggande sätt undergrävt 

den enskildes finansiella situation” (jfr s. 16 i tingsrättens dom). 

Frågan var istället om staten uppnått en rättvis balans mellan det 

allmänna intresset och den enskildes äganderätt (se §§ 60 och 75 i 

Europadomstolens dom). 

3.1.12 Med stöd i det avgörande från Europadomstolen som tingsrätten har 

hänvisat till borde slutsatsen alltså ha blivit att samma 

proportionalitetsbedömning gäller oavsett om målet anses falla in 

under första eller andra stycket i artikel 1 i tilläggsprotokoll 1. 

3.1.13 För det tredje kan inte avsteg från ett starkare inhemskt 

rättighetsskydd göras med hänvisning till Europakonventionen. 

Även om ett annat och för det allmänna mer fördelaktigt 

proportionalitetstest skulle gälla enligt Europakonventionen kan 

alltså inte detta ligga till grund för att göra avsteg från gällande 

svensk rätt och inskränka regeringsformens egendomsskydd till den 

enskildes nackdel. Europakonventionen utgör enligt artikel 53 i 

konventionen endast ett minimiskydd för grundläggande rättigheter 

och får inte användas för att begränsa det rättighetsskydd som gäller 

enligt inhemsk rätt – principen är att det starkaste rättighetsskyddet 

har företräde. 
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3.1.14 Tingsrätten borde alltså ha kommit till slutsatsen att samma 

proportionalitetstest som tillämpades i ”Parkfastigheten” skulle 

tillämpas även i Bill Persson fall vid prövningen av intrånget i hans 

egendomsskydd. 

3.2 Tingsrätten har felaktigt bedömt att gatukostnadsuttaget varit 
proportionerligt 

3.2.1 Oavsett vilket proportionalitetstest som tillämpas är det Bill 

Perssons uppfattning att kommunens gatukostnadsuttag inte kan 

anses tillåtligt. 

3.2.2 Tingsrätten har på ett riktigt sätt bedömt att det hade varit ett möjligt 

alternativ för kommunen att vänta med att ta betalt för gatukostnader 

som avsåg nya byggrätter på redan befintliga fastigheter tills 

byggrätterna utnyttjades, utan att detta hade inneburit någon orimlig 

belastning för kommunen (se s. 19 i tingsrättens dom). Om 

tingsrätten hade tillämpat rätt proportionalitetstest hade den redan på 

den grunden funnit en överträdelse av Bill Perssons egendomsskydd. 

Detta eftersom det alltså fanns mindre ingripande åtgärder och 

gatukostnadsuttaget därmed inte hade ansetts uppfylla kravet på 

nödvändighet. Det proportionalitetstest som tingsrätten tillämpade 

innefattade emellertid inget nödvändighetskrav.  

3.2.3 Vid en sammanvägd bedömning enligt sitt proportionalitetstest har 

tingsrätten funnit att Bill Persson, även om han tvingades betala ett 

betydande belopp, inte fått bära en orimlig börda eller fått sin 

finansiella situation undergrävd på ett grundläggande sätt. 

Tingsrätten har då vägt in att han hade medel att betala fakturan 

med, att han tillförts nya byggrätter som ökat värdet på hans 

fastighet och att han valt att inte begära jämkning av 

betalningsvillkoren. (Se s. 19–20 i tingsrättens dom.) 
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3.2.4 Bill Perssons inställning är att tingsrätten felaktigt har värderat 

betydelsen av dessa omständigheter. Vid en korrekt värdering av 

omständigheterna borde en avvägning mellan det allmänna intresset 

och Bill Perssons intressen ha lett till slutsatsen att Bill Perssons 

intressen vägde tyngre och att gatukostnadsuttaget var 

oproportionerligt, oavsett vilket proportionalitetstest som tillämpas. 

3.2.5 För det första konstaterar tingsrätten att Bill Persson hade möjlighet 

att betala hela beloppet inom den angivna tiden och att det inte har 

gjorts gällande att han har försatts i en svår ekonomisk situation på 

grund av betalningen. Tingsrätten finner samtidigt inte anledning att 

ifrågasätta Bill Perssons uppgift om att han hade behövt stycka av 

och sälja delar av sin fastighet för att ha råd att betala 

gatukostnaderna, om han inte samtidigt hade fått intrångsersättning 

av kommunen för tvångsinlösen av delar av hans mark (se s. 17 i 

tingsrättens dom). Tingsrätten fäster med andra ord ingen vikt vid att 

det enda som gjorde att Bill Persson kunde betala 

gatukostnadsfakturan var att kommunen redan hade gjort ett annat 

intrång i hans äganderätt. Enligt Bill Persson är det uppenbart att 

detta har relevans för proportionalitetsbedömningen. 

3.2.6 För det andra anser tingsrätten att det bör beaktas att Bill Perssons 

fastighet har ökat i värde på grund av att han fått tre nya byggrätter 

av kommunen som möjliggör att hans fastighet kan styckas av och 

att nya hus kan uppföras (se s. 17 i tingsrättens dom). Bill Persson 

menar att tingsrätten också borde ha beaktat att han inte begärt några 

byggrätter, inte har för avsikt att realisera dem och att han inte 

invänt mot att betala gatukostnaderna för de nytillkommande 

byggrätterna för det fall han skulle utnyttja dem i framtiden. 

Tingsrättens slutsats innebär att Bill Persson tvingas betala inte bara 

för den nytta som hans nuvarande fastighet har av nya gator, utan 
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även för värdet av byggrätter som han varken begärt eller ämnar 

utnyttja. Detta är i det närmaste en slags ”tvångskontrahering” som 

rimligen inte kan vara förenlig med egendomsskyddet. 

3.2.7 För det tredje väger tingsrätten in i bedömningen att Bill Persson 

inte väckt talan om jämkning av betalningsvillkoren enligt 6 kap. 36 

och 37 §§ plan- och bygglagen. Bill Persson menar att det faktum att 

han har vänt sig till tingsrätt och inte mark- och miljödomstol saknar 

betydelse för frågan om en rättighetsöverträdelse har ägt rum eller 

inte. Det förhållandet skulle däremot kunna få betydelse för frågan 

om Bill Persson har vidtagit tillräckliga åtgärder för att begränsa sin 

skada (se NJA 2013 s. 842 p. 54 och prop. 2017/18:7 s. 41), vilket 

Bill Persson under alla förhållanden menar att han har gjort. 

3.2.8 Tingsrätten har felaktigt bedömt förutsättningarna för att väcka och 

vinna framgång med en talan om jämkning. Anledningen till att Bill 

Persson inte fört en jämkningstalan är att han inte hade kunnat vinna 

framgång med en sådan talan. 

3.2.9 Som Bill Persson anfört i sitt yttrande av den 24 september 2019 

(tingsrättens aktbilaga 27) förutsätter jämkning av 

betalningsvillkoren enligt 6 kap. 36 och 37 § plan- och bygglagen att 

betalningsskyldigheten är betungade för fastighetsägaren med 

hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra 

omständigheter. Eftersom Bill Perssons fastighet anses ha en stark 

ekonomisk bärkraft kan det inte bli aktuellt med jämkning i hans 

fall. Detta har även kommunen informerat honom om i samband 

med att kommunen ställde ut gatukostnadsfakturan (se 

informationsbrev från kommunen till Bill Persson angående 

debitering av gatukostnader, 2017-10-19, tingsrättens aktbilaga 20). 

En talan om jämkning i mark- och miljödomstol skulle annorlunda 

uttryckt vara utsiktslös för Bill Persson. 



 

 11 

3.2.10 Det framstår därtill som osäkert om en talan om jämkning 

överhuvudtaget kan föras efter att gatukostnadsfakturan har betalats. 

Jämkningsbestämmelserna tar nämligen sikte på situationer där 

gatukostnaderna är så höga för den enskilde att denne saknar 

förmåga att betala. Det finns inga exempel i praxis där en 

återbetalning av en redan betald avgift har skett med stöd i 

bestämmelserna om jämkning av betalningsvillkoren. Tingsrättens 

slutsats att Bill Persson fortfarande har möjlighet att väcka en 

jämkningstalan saknar alltså direkt stöd. 

3.2.11 Därutöver hade Bill Persson, om han istället för att betala 

gatukostnadsfakturan hade väckt en talan om jämkning, vid förlust 

riskerat både dröjsmålsränta och att behöva betala kommunens 

rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen. 

3.2.12 Det kan inte krävas av Bill Persson att han ska öka sin skada genom 

att väcka en talan vid mark- och miljödomstol där förutsättningarna 

till framgång framstår som mycket begränsade innan han vänder sig 

till tingsrätten. Det är därför inte rimligt att, som tingsrätten gör, 

värdera omständigheten att Bill Persson valt att inte väcka en 

jämkningstalan till hans nackdel i proportionalitetsbedömningen. 

3.2.13 För det fjärde bedömer tingsrätten att det inte får någon betydelse 

vid proportionalitetsbedömningen att kommunen gjorde en 

betydande vinst på exploateringen av området och att så hade blivit 

fallet även om kommunen själv hade bekostat åtgärderna som 

gatukostnaderna avsåg (se s. 19 i tingsrättens dom). Skälet för det är 

att tingsrätten anser att vinsten kommit samtliga kommuninvånare 

till godo. 

3.2.14 Bill Persson menar att tingsrätten i denna del borde ha vägt in att 

kommunen hade gjort en vinst på exploateringen även om den hade 
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betalat gatorna med skattemedel, eftersom det allmänna intresset av 

att belasta fastighetsägarna i området med dessa kostnader därför 

vägde svagt. Tingsrätten synes inte heller ha tagit i beaktande att 

anläggandet av gatorna var en förutsättning för att kommunen skulle 

kunna göra den aktuella vinsten. Det var alltså inte fråga om 

anläggande av gator som bara skulle komma vissa privata 

fastighetsägare till del.  

3.2.15 Bill Perssons uppfattning är sammanfattningsvis att inskränkningen 

framstår som proportionerlig för tingsrätten för att tingsrätten: (i) 

fäster vikt vid hans individuella betalningsförmåga samtidigt som 

den bortser från anledningen till att han hade medel att betala med, 

(ii) beaktar att byggrätterna medförde ett ökat värde på hans 

fastighet samtidigt som den bortser från den betydande ekonomiska 

vinst som kommunen gör, samt (iii) felaktigt bedömer möjligheterna 

att föra en jämkningstalan och skälen för varför Bill Persson valt att 

inte föra en sådan talan. 

3.2.16 Vid en korrekt prövning av de omständigheter som har redogjorts 

för ovan borde tingsrätten ha kommit fram till att 

gatukostnadsuttaget varit oproportionerligt. 

3.3 Tingsrätten har felaktigt bedömt att gatukostnadsuttaget inte 
har inneburit en påtryckning mot Bill Persson att stycka av och 

sälja delar av sin fastighet 

3.3.1 Bill Persson gör gällande inte bara att gatukostnadsuttaget i sig har 

varit oproportionerligt utan också att det har utgjort en påtryckning 

som varit ägnad att förmå honom att stycka av och sälja delar av sin 

fastighet. 
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3.3.2 Tingsrätten tycks mena att enbart om Bill Persson saknat pengar att 

betala med, hade gatukostnadsuttaget också i praktiken kunnat 

innebära en påtryckning att stycka av och sälja en del av fastigheten. 

Eftersom Bill Persson hade medel att betala med fann tingsrätten att 

åläggandet i hans fall inte kunde anses ha utgjort en påtryckning att 

sälja en del av fastigheten (se s. 16 i tingsrättens dom). 

3.3.3 Bill Persson menar att det är uppenbart att en enskild som får en 

faktura på 793 961 kronor objektivt sett upplever en påtryckning att 

stycka av och sälja sin fastighet istället för att använda eventuella 

likvida medel till att betala fakturan. Bill Persson menar att hans 

individuella förmåga att stå emot påtryckningen inte kan tolkas som 

att han inte har utsatts för någon påtryckning. 

3.3.4 Tingsrätten borde därför ha prövat om påtryckningen som Bill 

Persson har utsatts för var förenlig med hans rätt till respekt för sin 

egendom enligt Europakonventionen. Nu har tingsrätten enbart 

bedömt om gatukostnadsuttaget i sig varit proportionerligt. 

4 SKÄL FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND 

4.1 Det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som 
tingsrätten har kommit till 

4.1.1 Av de skäl som anförts ovan finns det anledning att betvivla 

riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till. 

Sammanfattningsvis har tingsrätten gjort följande felaktiga 

bedömningar.  

4.1.2 För det första har tingsrätten gjort en felaktig bedömning i frågan om 

vilket proportionalitetstest som ska tillämpas och avvikit från det 

proportionalitetstest som Högsta domstolen slagit fast i rättsfallet 

”Parkfastigheten”. Tingsrätten har istället, med hänvisning till 
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utdaterad praxis från den europeiska kommissionen för de mänskliga 

rättigheterna, felaktigt tillämpat ett för det allmänna mer fördelaktigt 

proportionalitetstest.  

4.1.3 För det andra har tingsrätten felvärderat och missbedömt ett flertal 

omständigheter i sin proportionalitetsbedömning, vilka vid en 

korrekt bedömning borde ha lett till slutsatsen att Bill Perssons 

egendomsskydd har överträtts oavsett vilket proportionalitetstest 

som tillämpas. 

4.1.4 Slutligen har tingsrätten felaktigt bedömt att gatukostnadsuttaget inte 

har inneburit en påtryckning mot Bill Persson att stycka av och sälja 

delar av sin fastighet, och därför inte prövat om påtryckningen var 

förenlig med Bill Perssons rätt till respekt för sin egendom enligt 

Europakonventionen. 

4.2 Det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt 

4.2.1 Det saknas vägledande avgöranden från hovrätterna och Högsta 

domstolen i frågan om vilka gränser egendomsskyddet i 

regeringsformen och i Europakonventionen uppställer när 

kommunerna utnyttjar möjligheten i plan- och bygglagen att 

övervältra gatukostnader på enskilda. 

4.2.2 Som tingsrättens dom visar finns det behov av vägledning i den 

frågan. Tingsrätten har i sin dom avvikit från det som Högsta 

domstolen uttalade om egendomsskyddets innebörd i rättsfallet 

”Parkfastigheten” NJA 2018 s. 753 och som får anses ge uttryck för 

vad som normalt gäller vid egendomsintrång. 

4.2.3 Tingsrätten har som stöd för sin uppfattning att Bill Perssons 

egendomsskydd ska anses vara svagare än vad som normalt gäller 
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hänvisat till i huvudsak äldre avgöranden från den numera nedlagda 

europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. 

Tingsrätten har inte haft stöd för sin uppfattning i några senare och 

mer relevanta rättskällor. 

4.2.4 Tingsrätten har genom sin bedömning i praktiken sänkt 

regeringsformens skyddsnivå för äganderätten under påstående att 

åläggande att betala gatukostnadsavgifter kan jämställas med en 

skatt vid tillämpning av egendomsskyddet i Europakonventionen. 

4.2.5 Överklagandet aktualiserar alltså även frågorna om det 

överhuvudtaget är möjligt att begränsa skyddsnivån för 

bestämmelser om fri- och rättigheter i regeringsformen med 

hänvisning till praxis gällande Europakonventionen, samt om uttag 

av gatukostnader kan jämställas med en skatt.  

4.2.6 Av ovan angivna skäl är det av vikt för ledning av rättstillämpningen 

att Bill Perssons överklagande prövas av högre rätt. 

5 BEVISNING 

5.1 Bill Persson åberopar samma bevisning i hovrätten som han gjorde i 

tingsrätten (jfr tingsrättens aktbilaga 44). 

5.2 Förhöret med Bill Persson kan läggas fram genom uppspelning av 

ljud- och bildupptagningen av förhöret i tingsrätten. 

 

Som ovan,  
 
 
 
 
Alexandra Loyd   Alexander Ottosson 
 


